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OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU 
w rozgrywkach piłki nożnej sędziego powyżej 23 roku życia zgodnie ze zmianą w 

Uchwale IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 r. 

 
 
.................................................................... 
            (imię i nazwisko) 
 
....................................................... 
          (PESEL) 
 
     Ja niżej podpisany Oświadczam, że: 
 

 nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, 

  jestem świadom/ świadoma swojego stanu zdrowia, 

  przystępuję do udziału w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez PZPN, DZPN i 
OZPN na własną odpowiedzialność. Ponoszę wszelkie konsekwencję wynikające z 
udziału w rozgrywkach. 

 Zapoznałem się z regulaminem rozgrywek i zobowiązuję się go przestrzegać.  

 Przyjmuję do wiadomości, że organizator rozgrywek (klub, związek) nie ponosi 
odpowiedzialności za odniesione przeze mnie w rozgrywkach kontuzje i uszczerbki na 
zdrowiu. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
oraz organizacji rozgrywek, publikowanie w mediach danych osobowych, zdjęć lub filmów 
przedstawiających mnie jako uczestnika zawodów. 

 
 

........................................ 
                                                                                    podpis sędziego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r (dalej: RODO) informujemy, iż: 

•        Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) podanych przez Zleceniobiorcę jest Dolnośląski 
Związek Piłki Nożnej, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Oporowska 62. Dane kontaktowe ADO: tel. 71 342 

23 50 wewn. 1, mail: iod@dolnoslaskizpn.pl 
•        Dane osobowe Wnioskodawcy przetwarzane są w celu: a) zawarcia, wykonania i na podstawie 

umowy zlecenia (art. 6 ust 1 lit. b RODO), b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami z tytułu umowy zlecenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO), c) w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

prawa ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) d) przyznania licencji sędziowskich. 
•        Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych. 

 
........................................ 

                                                                                    podpis sędziego 


